Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL 2018–1º ANO
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 garrafinha para água
03 cadernos de linguagempequenos (48fls) de capa dura azul
02 cadernos de linguagem grande (48fls) capa dura azul
01 caderno grande de linguagem “Meu primeiro caderno”
01 caderno de aritméticagrande (48fls), de capa dura azul (7mmx7mm)
01 caderno de aritmética “Meu primeiro caderno”
01 caderno de caligrafia “ Meu primeiro caderno”(12 pautas)
01 caderno de cartografia grande, capa dura
02 lápis de escreve nº 02 .Não será permitido uso de lapiseira.
02 borrachas brancas nº 40
01 estojocom zíper
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta
01 caixa de lápis de cor (12 cores – grande)
01 ábaco montado
01 pasta polionda de 2 cm, azul
06 envelopes grandes ( tamanho do sulfite)
01 material dourado
PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e31/01
02 tubos de cola bastão
01 tubos de cola branca Tenaz
500 folhas de sulfite(A4)
02 pacotes de papel criativo (25 fls)
02 folhas de cartolina branca
01 pacote de bexiga vermelho
06 folhas de EVA(2 branco, 2 preto e 2 vermelho)
Material de Artes
04 folhas off set ( 2 azul, 2 verde)
01 pincel nº 14 ponta chata
02 folhas de papel crepom (amarelo, rosa)
05 cartelas de adesivos
01 fita dupla face estreita
01 caneta retroprojetor ponta média
Todo material de uso da professora deverá constar a identificação do aluno.
Sucata
01 gibi ; 01 revista
FARMACINHA
01 caixa de Band Aid 01 Merthiolate
Observações: TODOS OS CADERNOS DEVERÃO VIR SEM ABERTURA E SEM O NOME DO
PROFESSOR
Todos os cadernos devem ser brochura, de capa dura azul simples (não serão permitidos cadernos com
personagens), com margem e etiqueta de identificação.A agenda escolar é cedida pela escola.
O material de inglêse Apostilas Dom Bosco será comercializado na escola.
O LIVRO DE LITERATURANA ESCOLA. POR UM VALOR ESTIMADO (VALOR A SER DEFINIDO)

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL 2018-2º Ano
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 garrafinha para água
01 apontador com depósito
01 borrachas brancas nº 40 (com identificação)
01 caderno de cartografia(com margem) milimetrado50 folhas (caderno de Artes)encapado de amarelo.
01 cadernos de caligrafia(brochurão) com pauta pequena encapados de amarelo
02 cadernos de matemática (brochurão 7x7 ) 40 folhas encapados de amarelo
01 caderno de matemática (brochura pequena) 48folhas encapado de amarelo
01 caderno brochurão 96 folhas capa dura amarelo
06cadernos brochurão 48 folhas capa dura amarelo
01 brochura pequeno 48 folhas capa dura amarelo
01 pasta polionda de elástico de 2 cm, amarela
02 caixas de lápis de cor grande Faber Castel( uma para sala outro para ficar em casa)
02 lápis preto nº 02 (2 por bimestre). Não será permitido o uso de lapiseira.
01 estojo com zíper
01 régua de 30 cm
01 tesoura sem ponta
01tubos de cola branca grande( 90gr Tenaz)
01 cola bastão
06 envelopes grandes ( tamanho do sulfite)
01 ábaco
PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e 31/01

02 cartelas de adesivos (qualquer personagem)
01 rolo de fita de fita crepe larga ( 50 X50)
01 pincel atômico preto
02tubos de cola branca grande( 90gr Tenaz)
08 lápis preto nº 02 (2 por bimestre). Não será
permitido o uso de lapiseira. (com identificação)
03 borrachas brancas nº 40 (com identificação)
500 folhas de sulfite(A4)
01 folha de papel cartão (preto)
01 folha de cartolina laminada (azul)
02 folhas de cartolina branca
02 pacotes de papel criativo (25 folhas)
02 folhas de papel off set (marrom, rosa)
Sucata
01 gibi ; 01 revista
Apostilas Dom Bosco será comercializado na escola.

06 folhas de EVA (2marrom, 2 vermelho e 2 cor da
pele)
02 caixas de massa de modelar
01 jogo pedagógico (resta 1, dama, dominó)
01 pacote de bexiga azul
02 folhas de papel crepom (01 amarela, 01 vermelha)
01 fita dupla face estreita
Material de Artes
01 pincel nº 14 ponta chata
01 caneta de retroprojetor ponta média
Todo material de uso da professora deverá constar
a identificação do aluno.

FARMACINHA
POMADA POLARAMINE
Observações:TODOS OS CADERNOS DEVERÃO VIR SEM ABERTURA E SEM O NOME DO PROFESSOR
Todos os cadernos devem ser brochura, (não serão permitidos cadernos com personagens), com margem e
etiqueta de identificação, sem a necessidade de encapar.A agenda escolar é cedida pela escola.
LIVRO DE LITERATURA ADQUIRIDONA ESCOLA (VALOR A SER DEFINIDO)

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL 2018– 3º ANO
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 garrafinha para água
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas nº 40
01 caderno de cartografia (com margem) milimetrado50 folhas , encapado de verde.
01 cadernos de caligrafia ( 48 folhas), encapados de verde.
02 cadernos brochura (48 folhas) pequenos de capa dura verde. Não será aceito caderno espiral (araminho).
05 cadernos brochurão capa dura verde (48 folhas) .Não será aceito cadernos espiral (araminho).
01 caderno brochurão capa dura verde (96 folhas) .Não será aceito cadernos espiral (araminho).
03 cadernos de matemática (50 folhas) pequenos capa dura verde
01 dicionário de Português
01 dicionário de Inglês/Português
01 pastapolionda de 2 cm, verde
01 caixa de lápis de cor grande
01 lápis preto nº 02. Não será permitido o uso de lapiseira
01 régua de 30 cm
01 tesoura sem ponta
PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nosdias 30 e 31/01

07 lápis preto nº 02 ( 2 por bimestre). Não será
permitido o uso de lapiseira
02tubos de cola branca grande (tenaz 90g)
500 folhas de sulfite(A4)
01 rolo de fita crepe larga
01 folha de papel cartão ( marrom)
02 folhas de papel off set ( azul)
06 folhas de EVA (2 lilás, 2 azul 2 amarelo)
02 folhas de cartolina laminada (vermelho, verde)
02 cartolinas branca

02 canetas (1 azul e 1 preta)
06envelopes grandes (tamanho de sulfite)
02 folhas de papel crepon (01 branco, 1 verde)
01 fita dupla face estreita
01 pacote de bexigas amarelo
Material de Artes
01 pincel nº 14 ponta chata
02 pacotes de papel criativo
Todo material de uso da professora deverá constar
a identificação do aluno.

Sucata
01 gibi ; 01 revista;
Apostilas da Rede Dom Bosco –bimestralmente, encomenda na Escola
FARMACINHA
1 pomada Gelol
Observações
Todos os cadernos devem ser brochura, pequenos, de capa dura verde (não serão permitidos cadernos com
personagens ), com margem etiqueta de identificação, sem necessidade de encapar.A agenda escolar é cedida
pela escola.
O LIVRO DE LITERATURA ADQUIRIDONA ESCOLA. (VALOR A SER DEFINIDO)

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL 2018– 4º ANO
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 garrafinha para água
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas nº 40
01 caderno de cartografia (com margem) milimetrado50 folhas, encapado de azul
02 cadernos de caligrafia ( 48 folhas), encapados de azul
02 cadernos de linguagem pequeno (50 folhas), capa dura azul. Não será aceito caderno espiral (araminho).
02 cadernos brochurão, capa dura azul (96folhas) (Não será aceito caderno espiral (araminho).
05 cadernos brochurão, capa dura azul (48folhas) (Não será aceito caderno espiral (araminho).
04 cadernos de matemática brochurão quadrado médio (96 folhas), capa dura azul Não será aceito caderno
espiral
01 dicionário de Português
01 dicionário Inglês/Português
01 caixa de lápis de cor grande
05 lápis preto nº 02
02 canetas azuis
Todos os materiais com
02 canetas coloridas
identificação
02 canetas preta
01 régua de 30 cm
01 tesoura sem ponta identificada
02 tubos de cola branca grande (90gr Tenaz)
PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e31/01
500 folhas de sulfite(A4)
06 envelopes, grande (tamanho do papel sulfite)
02 rolos de fita crepe,larga
01 cartolina branca
01 folha de papel cartão ( vermelho)
01 fita dulpa face larga
01 folha de papel off set (vermelho)
02 folhas de crepom (01vermelho, 01 roxo)
01 pacote de bexiga branco
Sucata
01 gibis (para gibiteca da sala); 01 revista(para recorte)

06folhas de EVA (2 roxo, 1 preto, 2 com gliter)
01 pincel atômico preto
01 pacote de papel criativo (25 folhas)
Material de Artes
01 pincel nº 14 ponta chata
01 caixa de giz de cera

FARMACINHA
1 pomada para hematomas
Apostilas da Rede Dom Bosco –bimestralmente, encomenda na Escola
Observações: TODO OS CADERNOS DEVERÃO VIR SEM ABERTURA E SEM O NOME DO PROFESSOR

Todos os cadernos devem ser brochura, de capa dura azul (não será permitido cadernos com personagens),
com margem etiqueta de identificação, não havendo necessidade de encapar.
A agenda escolar é cedida pela escola.
O LIVRO DE LITERATURAADQUIRIDO NA ESCOLA (VALOR A SER DEFINIDO)

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL 2018– 5º ANO
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 garrafinha para água
02 apontadores com depósito
02 borrachas branca nº 40
01 caderno de cartografia (com margem) milimetrado50 folhas ,encapado de vermelho
01 caderno de caligrafia ( 48 folhas), encapado de vermelho
02 cadernos de linguagem pequeno,(48 folhas) capa dura vermelho. Não será aceito caderno espiral
08 cadernos brochurão,(48 folhas)capa dura vermelho. Não será aceito caderno espiral (araminho).
02 cadernos brochurão,(96 folhas)capa dura vermelho. Não será aceito caderno espiral (araminho).
01 dicionário de Português com a nova ortografica
01 dicionário Inglês/Português
01 caixa de lápis cor grande
05 lápis preto nº 02.
02 canetas azuis
02 canetas coloridas
02 canetas pretas
01 régua de 30 cm
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola branca grande
PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e 31/01

06 envelopes grandes ( tamanho do papel sulfite)
500 folhas de sulfite(A4)
02 cartolinas branca
01 rolo de fita crepe largo
01 folha de papel cartão ( verde)
02 folhas de papel off set (amarelo, verde)
06 folhas de EVA(2 com gliter,2 vermelho, 2 felpudo)
01 pacote de bexiga roxa
02 pacotes de papel criativo
02 folhas de papel crepon (01 preto, 01 azul)
01 fita dupla face larga
Material de Artes
01 pincel nº 14 ponta chata
Sucata
01 gibi; 01 revista
FARMACINHA
01 caixa de Band Aid e 01 pomada Hirudoid Gel
Observações :TODO OS CADERNOS DEVERÃO VIR SEM ABERTURA E SEM O NOME DO PROFESSOR
Apostilas Dom Bosco adquirir na escola/ A agenda escolar é cedida pela escola.
Todos os cadernos devem ser brochura,de capa dura vermelho (não será permitido cadernos com personagens)
, com margem, etiqueta de identificação, não havendo necessidade de encapar.
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